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ГОДИНА 2019       БРОЈ 17         КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби 

 

1. 

На основу  члана 46.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07, 83/2014-
др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61.Статута општине Куршумлија („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.6/2019), и  члана 18. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 
Куршумлија“ бр.3/2009 и 7/2011), Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној 
дана  09.07.2019.године, донело је следећи: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I.       УТВРЂУЈЕ СЕ  висина накнаде за коришћење простора на јавним површинама, на 
тротоару и коловозу саобраћајница где важи забрана саобраћаја за време одржавања 
манифестације „Културно лето Куршумлија 2019“: 
 
- По столу (кафе, барски и сл.)….................................................   500,оо дин. 
- По расхладном уређају.............................................................            1.000,оо дин. 
-     По точилици за пиће.................................................................            2.000,оо дин. 
-     По апарату за кокице.................................................................   500,оо дин. 
- По апарату за палачинке...........................................................   500,оо дин. 
- По апарату за крофнице............................................................   500,оо дин. 
- По уређају за сладолед.............................................................   500,оо дин. 
- По тезги.......................................................................................   500,оо дин. 
- По покретном угоститељском објекту (комбију, камиону).....            7.000,оо дин. 

 
 

II.       Накнаде у наведеним износима се утврђују на дневном нивоу, за временски период 
23.07., 25.07., 26.07., 27.07. и 28.07.2019. године. 
 
 

III.       Овај Закључак ступа на снагу осмог дана од  дана  објављивања у „Службеном листу 
општине Куршумлија“. 

 
 

IV.  Закључак доставити: Одељењу за привреду и ЛЕР и архиви. 

 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Забрањује се заузеће јавне површине на платоу испред парка у ул.Косовској, осим у равни 
између киоска који већ постоје. Сва физичка лица која имају решења за заузеће јавних површина у 
2019. години на напред поменутом платоу моћи ће за време одржавања манифестације „Културно 
лето Куршумлија 2019“ да користе јавне површине по већ постојећим решењима али на 
локацијама које ће бити накнадно одређене. 

Заузеће коловоза дозвољава се у ул.Косовској и ул.Вука Караџића, уз обавезу закупаца да 
оставе слободан простор на коловозу у ширини од 2m2. Исти имају право првенства закупа 
коловоза испред својих локала. 

Решења о одобрењу за коришћење јавне површине за време одржавања манифестације 
„Културно лето Куршумлија 2019“ биће доношена на основу редоследа поднетих захтева. 

Доношење Закључка којим се утврђује висина накнаде за коришћење простора на јавним 
површинама, на тротоару и коловозу саобраћајница где важи забрана саобраћаја за време 
одржавања манифестације „Културно лето Куршумлија 2019“, проистиче из обавезе Одељења за 
привреду и локални економски развој општине Куршумлија за доношењем решења за 
коришћење јавне површине и наплаћивањем накнада, током одржавања манифестације 
„Културно лето Куршумлија 2019“. 

Како се напред наведена манифестација одржава у периоду 23.07., 25.07., 26.07., 27.07. и 
28.07.2019. године, то су нарочито оправдани разлози за ступање на снагу овог Закључка даном 
објављивања у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

 
 

 
Број: I-02-89/2019-1 
У Куршумлији, 09.07.2019.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                         Радољуб Видић, дипл.економиста,с.р. 
 
 

2. 

На основу члана 17. став 3. и став 5.  Закона о  смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“, бр. 87/2018), члана 15. став 1., тачка 10. Закона о 

ванредним ситуацијама („Сл. Гласник РС“ бр. 111/09, 92/011 и 93/012), члана 4. Одлуке о 

организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Куршумлија („Сл. Лист 

општине Куршумлија“ бр. 3/012, 7/014, 21/015, 4/016, 24/017 и 13/019), члана 66. став 1. тачка 17. 

Статута општине Куршумлија („Сл. Лист општине Куршумлија“, бр. 6/019) и Решења о давању 

сагласности на План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама  МУП-а Републике Србије – 

Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредне ситуације у Прокупљу, број 217-9087/19-2 

од 04.07.2019. године, Општинско веће општине Куршумлија на седници одржаној дана 

09.07.2019. године донело је  
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О Д Л У К У 

Члан 1. 

 ДОНОСИ   СЕ План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама. 

Члан 2. 

 План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, са прилозима, саставни је део ове 

Одлуке. 

Члан 3. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Куршумлија“. 

Члан 4. 

 Одлуку доставити Одељењу за привреду и локални економски развој и архиви. 

 
Број: I-02-89/2019-2 
У Куршумлији, 09.07.2019.године 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 

                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                                                                                                           Радољуб Видић, дипл. Ецц, ср. 
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